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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 26تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

كنا انتهينا يف ادلرس املايض عند الالكم ىلع بعض املنصوبات، أخذنا املصدر، واحلال واتلميزي، 
 واالستثناء، انتهينا االستثناء.

 ]باب )ال( انلافية للجنس[

فذكر املؤلف اإلمام ابن آجروم رمحه اهلل بعد ذلك )ال( انلافية للجنس، اليت تعمل عمل )إّن( وذكر  
 رشوطها.

 )َباُب َلا 

َلا َرجَُل فِي ِاْعَلمْ أَنَّ "َلا" َتْنِصُب َالنَّكَِراِت ِبَغيِْر َتنِْويٍن إَِذا َباَشَرْت َالنَّكَِرَة َوَلْم َتَتكَرَّْر "َلا" َنحَْو "

 َالدَّاِر" 

 ا اِمَْرَأٌة" َفإِْن َلْم ُتَباشِْرَها َوَجَب َالرَّْفُع َوَوَجَب َتكَْراُر "َلا" َنحَْو َلا ِفي اَلدَّاِر َرجٌُل َوَل

ِشئَت ُقْلَت: َفإِْن َتكَرََّرْت َجاَز ِإعَْماُلَها َوِإْلَغاُؤَها، َفإِْن ِشْئَت ُقْلُت "َلا َرجٌُل ِفي اَلدَّاِر َوَلا اِمَْرَأٌة َوإِْن 

 َلا َرجَُل ِفي اَلدَّاِر َوَلا اِمَْرَأَة ".(

مل )إّن(، هذه )ال( تسىم )ال انلافية هذا انلوع اآلخر من أنواع املنصوبات، ويه )ال( اليت تعمل ع
للجنس(، واملراد باجلنس حقيقة اليشء وماهيته، وحىت نفرق بينها وبني غريها نقول: )ال انلافية( 

 تدخل ىلع الفعل وتدخل ىلع اجلسم، واملراد هنا اليت تدخل ىلع االسم، ويه ىلع قسمني:
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لوِحدة، فتقول )ال رجل يف ادلار بل رجلني( أو اليت تعمل عمل ليس، وهذه تأيت نليف ا ال احلجازية= 1
 )بل رجال(. 

، تقول )ال رجل يف ادلار(، وتقول )ال يشء ينتقد عليك(، وحنو هذا و)ال واثلانية ال انلافية للجنس= 2
 هلإ إال اهلل(.

 ال املقصودة هنا تنيف اجلنس، أي حقيقة اليشء.

 )ال انلافية للجنس([ عمل ]

اِْعلَْم وط إعمال ال عمل إّن( هذا العنوان من الشارح أما املؤلف فقال )بَاُب اَل(، قال )العنوان هنا )رش
نَّ "اَل" َتْنِصُب انَلَِّكَراِت بَِغْْيِ َتْنِوين  

َ
 ( إذن تعمل )ال( فيما يأيت:أ

ِ َتنرِويٍن( يعين هذا 1 االسم = أوال أن تدخل ىلع انلكرة، إذن اسمها نكرة وكذلك خربها نكرة )بَِغرير
ليس املقصود أن اسمها يكون مبنيا ىلع الفتح أو يكون منصوبا إذا اكن مضافا أو شبيها باملضاف 

 إذن اسمها يكون نكرة. سيأيت،كما 
 = ثانيا خربها يكون نكرة.2

ْت انَلَِّكَرةَ = ثاثلا قال )3 ، وال ( إذن البد أن تتصل بها، هذا الرشط اثلالث، أن تتصل )ال( باسمهاإَِذا بَاََشَ
 يفصل عنها فاصل.

ْر "اَل = قال )4 "( الرشط الرابع أن ال تتكرر )ال(، هذه يه الرشوط اليت بها تعمل هلا، فإن َولَْم َتَتَكرَّ
 تكررت )ال( قد تعمل وقد ال تعمل كما سيأيت.

ُ وَ واملثال اذلي جيمع لك هذه الرشوط قوهل تعاىل } نَُّه اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ
َ
نْبَِك فَاْعلَْم أ ، أيضا 19{حممداْسَتْغِفْر ِِلَ

، وتقول )ال رجل يف ادلار(، فهذه قد استجمعت هذه 2{ابلقرةَذلَِك الِْكَتاُب اَل َرْيَب فِيهِ قوهل تعاىل }
ْر "اَل" ََنْوَ الرشوط، ألنه قال ) ْت انَلَِّكَرةَ َولَْم َتَتَكرَّ  "اَل رَُجَل ِِف َتْنِصُب انَلَِّكَراِت بَِغْْيِ َتْنِوين  إَِذا بَاََشَ

ارِ   "(.ادَلَّ
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 ]أقسام اسم "ال" انلافية للجنس[

 تنبيهك اسم )ال( انلافية للجنس ىلع ثالثة أقسام:

: واملراد به ما ليس مضافا وال شبيها باملضاف، سبق أن أخذنا املفرد أول دروسنا، قلنا األول املفرد= 1
هنا  واملفردا عرفنا اللكمة قلنا يه قول مفرد، تعريفه ما ليس بمثىن وال مجع، هذا يف أول دروسنا، ومل

يقابل اجلملة اليت يه الرتكيب، إذن املفرد ما ليس مثىن وال مجع، واثلاين املفرد بمعىن ما ليس مركبا، يف 
باب املبتدأ واخلرب قلنا: اخلرب قد يكون مفردا، وقد يكون مجلة أو شبه مجلة، إذن يف باب املبتدأ 

 ليس جبملة وال بشبه مجلة.واخلرب املفرد ما 

هنا معىن آخر للمفرد، املفرد ما ليس مضافا وال شبيها باملضاف، إذن ليس مضافا مثل )عبد اهلل(، وال 
شبيها باملضاف، والشبيه باملضاف هو الالكم اذلي من تمام معناه، مثل )طالعا جبال( أن يتصل الالكم 

كأنه مضاف، نبىق اآلن مع املفرد، مثل )ال رجل يف  بآخر وهو من تمام معناه، فهذا الشبيه باملضاف،
 ادلار(، إذا اكن مفردا إعرابه يكون مبنيا ىلع ما يُنصب به:

 = فإن اكن نصبه بالفتحة، قلنا مبين ىلع الفتحة، مثال )ال رجَل يف ادلار(.أ

 مسلمني حارضون(.= ثانيا إن اكن عالمة نصبه ايلاء بين ىلع ايلاء مثاهل )ال رجلني يف ادلار(، و)ال ب

= إن اكنت عالمة نصبه الكرسة مثل مجع املؤنث السالم بين ىلع الكرسة مثل )ال مسلمات ج
 حارضات(.

عالمات انلصب يه الفتحة، واأللف، وايلاء، والكرسة، وحذف انلون، الفتحة مثلنا بها، واأللف 
افة، وحنن اآلن يف االسم تكون عالمة للنصب يف األسماء اخلمسة خاصة، واألسماء اخلمسة تأيت مض

ليس مضافا، إذن ال يصح اتلمثيل باألسماء اخلمسة هنا، ايلاء مثلنا بها، الكرسة مثلنا بها،  املفرد أي ما
 حذف انلون يكون يف الفعل املضارع، وال دخل لـ)ال( هنا فيه.

 بابها إن شاء اهلل : واإلضافة يه نسبة بني أمرين، وهلا أقسام يأيت تفصيلها يفالقسم اثلاين املضاف= 2
نرجو -تعاىل، فهذا حكمه انه منصوب بالفتحة الظاهرة أو ما نابه عنها، تقول )ال طالب علم راسب( 
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وتقول )ال طالََبر علم راسبان(، وحنو هذا، هذا هو القسم اثلاين اذلي هو املضاف، واإلضافة نسبة  -ذلك
 بني أمرين، )طالب علم( نسبته للعلم.

: وهو ما اتصل به يشء من تمام معناه، وهذا حكمه اكملضاف، فإنه الشبيه باملضاف القسم اثلالث= 3
يكون منصوبا بالفتحة أو ما ناب عنها، تقول )ال طالعا جبال موجوٌد(، وتقول )ال طابلا علما أصابه 

يه الفتور(، وتقول )ال مقيمني الصالَة يتأخرون عن صالتهم(، وتقول )ال متقني اهلل ُُيذلون(، هذه 
 )ال( اليت تعمل عمل إّن، تسىم )ال انلافية للجنس(.

إذن رشطها: تدخل ىلع انلكرة، وال يفصل عنها فاصل، وال تتكرر، فإن دخلت ىلع معرفة بطل عملها، 
 وإن فصل عنها فاصل بطل عملها، وإن تكررت قد تعمل وقد تُهمل كما يأيت يف الكم املؤلف.

 ُعدمت َشوطها[ ]أحوال اسم "ال انلافية للجنس" إذا

ٌة"، فَإِنْ قال )
َ
ارِ رَُجٌل َواَل اِْمرَأ َها وََجَب اَلرَّْفُع َووََجَب تَْكَراُر "اَل" ََنَْو اَل ِِف ادَلَّ َرْت َجاَز  فَإِْن لَْم ُتَباَِشْ تََكرَّ

ةٌ 
َ
اِر َواَل اِْمرَأ ارِ َواَل َوإِْن ِشئَت ُقلَْت: اَل رَُجَل ِِف  إِْعَمالَُها َوإِلَْغاُؤَها، فَإِْن ِشْئَت قُلُْت "اَل رَُجٌل ِِف ادَلَّ  ادَلَّ

ةَ 
َ
َها وََجَب اَلرَّْفُع َووََجَب تَْكَراُر "اَل ذكر إذا ُعدمت رشوطها ما حكمها؟ قال  ) ("اِْمرَأ "( إذا فَإِْن لَْم ُتَباَِشْ

ال امرأٌة(، وهاهنا لم تبرش )ال( اسمها فهنا البد أن ترفعه، ثم تكرر )ال(، فتقول )ال يف ادلار رجٌل و
 تُلىغ )ال(، هنا اختل الرشط اذلي هو عدم املبارشة.

والرشط اثلاين إذا اختل وهو إذا دخلت ىلع املعرفة، ولم تدخل ىلع انلكرة، تقول )ال حممٌد يف ادلار(، 
)ال حممٌد زارين وال بكٌر(، هنا أيضا تُلىغ )ال( فال تعمل، ويكون حممد متبدأ، وىلع لغة تكون اعملة 

فَإِْن وهو إن تكررت قال )لعمل )ليس(، هذا الرشط اثلاين إذا دخلت ىلع املعرفة، والرشط اثلالث 
َرْت َجاَز إِْعَمالَُها َوإِْلَغاُؤَها  (، مثل )ال حول وال قوة إال باهلل(، أو تقول )ال رجل يف ادلار وال امرأة(.تََكرَّ

، فهنا فُصل بني )ال( 47{الصافاتاَل فِيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها يُْْنَفُونَ أمثلة ىلع ما سبق قوهل تعاىل }
{ وكررت )ال( فقال اَل فِيَها َغْوٌل بفاصل هو الظرف، فألغيت وارتفع ما بعدها ىلع االبتداء، } واسمها

{، احلالة األخرى إذا تكررت جيوز اإلعمال فتقول )ال رجَل يف ادلار وال امرَة(، َواَل ُهْم َعْنَها يُْْنَفُونَ }
ت، مثل لكمة )ال حول وال قوة إال باهلل(، وجيوز اإلهمال فتقول )ال رجٌل يف ادلار وال امرأٌة(، هنا تكرر
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فإذا تكررت جاز اإلعمال )ال حوَل وال قوَة(، وجاز اإلهمال )ال حوُل وال قوُة( لكن ليس فيها فقط 
هذان الوجهان، بل فيها مخسة أوجه، وابلايق يمتنع، نقترص ىلع هذين الوجهني اإلعمال،  واإلهمال أو 

أي مىت يُلىغ عمل )ال( قلَت: إذا تكررت، أو إذا دلت ىلع معرفة، أو  اإللغاء، فإذا قيل لك مىت تُلىغ،
 إذا فصل بينها وبني اسمها فاصل.

اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل والقرآن الكريم يف القراءات جاء ىلع هذا الوجه، وجاء ىلع ذاك الوجه فقوهل تعاىل } 
{ تكرر، وقوهل عز وجل }، وقرأ ابن كثري }اَل َخورَف عَ 62{يونسُهْم ََيَْزنُونَ  نِْفُقوا لَيرِهمر

َ
ِيَن آَمُنوا أ يَُّها اِلَّ

َ
يَاأ

ِِتَ يَْوٌم اَل َبْيٌع فِيِه َواَل ُخلٌَّة َواَل َشَفاَعٌة َوالََْكفُِروَن ُهُم الظَّ 
ْ
ْن يَأ

َ
ا َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل أ ، 254{ابلقرةالُِمونَ ِممَّ

  شفاعٌة{، أعمل هنا وأهمل هناك.قرأ ابن كثري }ال بيَع فيه وال خلَّة وال

إذن )ال( املراد بها انلافية للجنس، ال انلافية للوحدة!، وإن اكنت انلافية للجنس نافية للوِحدة، لكن 
انلافية للوحدة تنيف الواحد، وتثبت غريه، فاملراد )ال( انلافية للجنس إذا دخلت ىلع االسم، تعمل عمل 

ا، وتنصبه، واخلرب خربا هل وترفعه، واخلرب عند ذلك يكون مفردا أو )إّن( بمعىن تطلب املبتدأ اسما هل
 مجلة أو شبه مجلة، ىلع ما سبق يف املبتدأ واخلرب.

رشط )ال( أن تدخل ىلع انلكرة، املبتدأ اسمها وخربها، وأن تتصل به، وأن ال تتكرر، فإن دخلت ىلع 
وبني اسمها فاصل ألغيت، وأعرب االسم  املعرفة ألغيت واكنت املعرفة تلك مبتدأ، وإذا فصل بينها

 مبتدأ، وإذا تكررت جاز أن تُعمل، وجاز أن تُهمل.

 ]باب املنادى[

 )َباُب َاْلُمَناَدى 

ُمَضاُف، َاْلُمَناَدى َخْمَسةُ َأْنَواٍع: املفرد َاْلَعَلمُ، َوالنَّكَِرُة َاْلَمْقصُوَدةُ، َوالنَّكَِرُة َغيُْر َاْلَمْقصُوَدةِ، َواْل

 لشَِّبيُه ِباْلُمَضاِف َوا

َيا َزْيُد" َو"َيا َفأَمَّا َاْلُمفَْرُد َاْلَعَلُم َوالنَّكَِرُة َاْلَمْقصُوَدُة: َفُيْبَنَياِن َعَلى َالضَّمِّ ِمْن َغيِْر َتنِْويٍن، َنحَْو "

 َرجُُل" 

 َوالثََّلاَثُة َاْلَباِقَيةُ َمْنصُوَبٌة َلا َغيُْر.(.
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نادى اسم مفعول من فعل )نادى، ينادي، نداًء، فهو مناٍد، واآلخر منادى(، واملراد ( املبَاُب اَلُْمَناَدى)
بانلداء هو الطلب وادلاعء، واستداعء غريك، ويف اصطالح انلحاة )انلداء هو داعء غريك حبرف انلداء 

اض أو إحدى أخواتها(، وعليه فانلداء يكون لألسماء وال يكون لألفعال، وإن اكن يرد لألفعال ألغر
 بالغية، ولوقع يف اخلطاب، فانلداء يكون لألسماء.

َحاِديِث فَاِطَر حرف انلداء يثبت وقد ُُيذف، قال }
َ
وِيِل اأْل

ْ
َربِّ َقْد آتَيَْتِِن ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمَتِِن ِمْن تَأ

ْرِض 
َ
َماَواِت َواأْل )آ( باملد )وا(، ، أي: يارب، وحروف انلداء األصل فيها )يا(وأخواتها يه 101{يوسفالسَّ

 )أيا(.

 [ها]أقسام املنادى وحكم

 هذا املنادى ىلع مخسة أقسام:

، واملراد باملفرد ما ليس مضافا وال شبيها باملضاف، فيشمل الواحد واالثنني األول املفرد العلَم= 1
مثاهل )يا  واجلماعة، فهذا حكمه يبىن ىلع ما يُرفع به، فإن اكنت عالمة رفعه الضمة بين ىلع الضمة،

حممُد اتق اهلل(، وإن اكنت عالمة رفعه األلف بين ىلع األلف، فتقول )يا طابلان راجعا دروسكما(، وإن 
اكنت عالمة رفعه الواو اكن مبنيا ىلع الواو تقول )يا مسلمون تمسكوا بدينكم(، عالمة الرفع الضمة، 

، يبىق ثبوت انلون، )يا حممُد أقبل(، )يا والواو، واأللف، وثبوت انلون، مثلنا بالضمة، واأللف، والواو
 مسلمون تمسكوا بدينكم( وهكذا، هذا املفرد العلَم.  مسلمان أقبال(، )يا

( مع الضمري  فإن اكن املفرد العلم اذلي هو معرفة فيه األلف والالم للتعريف، فهاهنا نأيت بـ)أيُّ
( املناسب، نلتوصل إىل نداِء ما فيه األلف والالم، فنقول )يا  أيها الطالب(، و)يا أيتها الطابلة(، فـ)أيُّ

هنا هو املنادى مبين ىلع الضم يف حمل نصب، واهلاء للتنبيه وما بعده  إن اكن جامدا يكون مرفواع وهو 
بدل من )أي(، وإن اكن مشتقا فهو صفة فإن قلت )يا أيها الرجل(، )يا( حرف نداء )أي( اسم منادى 

اء للتنبيه، )الرجل( بدل من )أي( وبدل املرفوع مرفوع، وإن اكن مرفوع وعالمة رفعه الضمة، واهل
مشتقا أعربته صفة )يا أيها الطالب(، )يا أيها العاقل(، )يا أيها الصالح(، )يا أيها السعيد(، )يا أيها 

 العالم(، فهنا صفة تتبع املوصوف.
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)يا حممد( تقول )يا( حرف نداء القسم األول املفرد العلم، يكون مبنيا ىلع ما يرفع به يف حمل نصب،  
ال حمل هل من اإلعراب، )حممٌد( منادى مبين ىلع الضم يف حمل نصب ألنه مفرد علم، )مسلمان( مبين 
ىلع األلف يف حمل نصب )مسلمون( مبين ىلع الواو يف حمل نصب، )مسلمات( مبين ىلع الضم يف حمل 

 نصب، هذا انلوع األول من املنادى.

، واملراد بها انلكرة املعينة، يقصد بها واحد معني، فهذه حكمها نلكرة املقصودةالقسم اثلاين ا= 2
كحكم العلم املفرد، يه نكرة لكنك تقصد معينا، أعىم يميش مع صاحبه، فإذا أراد تناول يشء، قال 

)يا رجل ناولين( فـ)رجل( نكرة، مقصودة ومعينة، كأنه علم، كأنه سّماه، فلها حكم العلم املفرد 
 يبا.تقر

يعين لم يُقصد بها واحد معني حمدد، فهذه تنصب تقول )يا  ،القسم اثلالث انلكرة غْي املقصودة= 3
 طابلا راجع دروسك( ال تقصد واحدا معينا.

 ، وسبق الالكم ىلع املضاف وهو نسبة بني شيئني، تقول )يا طالَب العلم اجتهد(.الرابع املضاف= 4

هو لك ما اتصل بكالم سابق اكن من تمام معناه، ويسىم و ،والقسم اخلامس الشبيه باملضاف= 5
املنادى املوصول بما بعده، وحكمه أنه منصوب بالفتحة، )يا طابلا علما أخلص هلل عز وجل(، وقال 

ةً لََعَ الِْعَبادِ تعاىل }  ، هذا شبيه باملضاف، حكمه انلصب.30{يسيَاَحْْسَ

ا اَلُْمفْ هذا املنادى وهذه أقسامه قال ) مَّ
َ
مِّ ِمْن َغْْيِ َتْنِوين  فَأ ( َرُد اَلَْعلَُم َوانلَِّكَرةُ اَلَْمْقُصوَدُة: َفُيبَْنَياِن لََعَ اَلضَّ

املؤلف هنا ذكر فردا من أفراد هذا احلكم، مبين ىلع الضم، يعين مبين ىلع ما يرفع به، هو ذكر احلكم 
"( نكرة مقصودة، فإن جاءا مثنّيني أو "يَا رَُجُل ََنَْو "يَا َزْيُد" وَ الغالب، أو ذكر حكما يتبعه ابلايق، يعين )

جمموَعني فإن ابلناء يكون ىلع عالمة الرفع )يا زيدان(، و)يا رجالن(، )ال زيدون( وكذلك نكرة 
 مقصودة )يا مسلمون(، فعبارة )يبنيان ىلع ما يرفع به( أدق، أو )يبنيان ىلع الضم أو ما ناب عنه( أدق.

( ما ُيتاج، ألنه قال )يُبنيان( وابلناء ما ُيتاج اتلنوين، املبين ىلع ينّون، فال ُيتاج ين  ِمْن َغْْيِ َتْنوِ قوهل )
( ألن ابلناء ال يدخله اتلنوين كما هو معروف، فهذه العبارة فيها حشو ما حتتاج، ِمْن َغْْيِ َتْنِوين  إىل )

أراد تبسيط  -ىت نعرتض عليهلسنا يف مزنتله ح-قلنا يبنيان يكيف، لكن لعل املؤلف رمحه اهلل تعاىل 
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ِمْن َغْْيِ وتوضيح، لعل الطالب املبتدئ، خاصة املبتدئ ال ينتبه، وال يتفطن للفظ ابلناء فينّون، فقال )
 ( توضيحا وزيادة.َتْنِوين  

ن ىلع الضم أو ما ( إذن املنادى املفرد العلم، وانلكرة املقصودة يبنياَواثلَََّلثَُة اَْْلَاقَِيُة َمْنُصوَبٌة اَل َغْْي قال )
ناب عنهما، أو يبنيان ىلع عالمة الرفع، يف حمل نصب، اثلالث انلكرة غري املقصودة، أو املضاف أو 

 الشبيه باملضاف فهذه تكون منصوبة، وعالمات انلصب سبق ذكرها.

 واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا.
 


